
Hilsen fra Hogar Norma

Vi vil gjerne fortelle litt om dagliglivet her de siste to månedene. Noe vi er veldig glade og takknemlige for, er
den hjelpen vi mottar i lokalsamfunnet og fra andre steder her i landet:

1. Vi har nå flere ganger fått matvarer fra en organisasjon som heter «Jesús responde» («Jesus svarer») og nå
også fra en annen som heter «Maria Ester». Noen slektninger av beboerne har også kommet med diverse
matvarer.

2. Flere fysioterapistudenter har hatt praksis her – noe som er til stor nytte for oss.
3. Andre  praksisstudenter  har  -  sammen  med  kommunen  i  byen  -  gjort  et  flott  arbeid  med  det  store

uteområdet vårt, med gress/planter, reparasjon av muren og malearbeid. Folk omkring har kommentert
hvor fint og velstelt alt er nå.

4. Plutselig en helg kom det to damer som hadde hørt om hjemmet gjennom sosiale medier. Disse bor ca. 45
mil herfra, men de kom og spurte om de kunne gjøre noe for oss. De var her i to døgn og de hadde med
kjeks, godteri og gaver til beboerne, og ikke nok med det, de satte i gang og lagde middag, hjalp til med
rengjøring og var sammen med beboerne. Helt fantastisk!

5. Legen Marcelo er blitt uunnværlig for oss. Han stiller opp til alle døgnets tider. Juan har vært syk igjen, men
er bedre nå.  Helsen hans er  imidlertid ikke god. Flere av de andre beboerne har også hatt behov for
legehjelp.

Alle disse gode hjelperne er for oss et tegn på hvordan Gud holder sin hånd over oss alle. 

Vi har likevel noen store behov, i tillegg til de jevne utgiftene. Disse behovene innebærer store kostnader og
akkurat nå er det noe vi gjerne vil legge fram for dere:

Det er veldig vanskelig å drive en slik institusjon på en forsvarlig måte uten en egen bil. Hver gang noen er
syke, f.eks., og må på sykehus (noe som har skjedd flere ganger i det siste), må vi kontakte venner og bekjente
for å få hjelp til transport. Dette er ikke holdbart i lengden.

Det andre behovet, er nytt elektrisk anlegg. Her om dagen gikk strømmen, og elektrikeren som var her, sa at
anlegget er gammelt og utdatert og kan være en fare for alle som bor og arbeider her. Dette er noe som
bekymrer oss og som vi MÅ gjøre noe med snarest.

Det mest prekære er imidlertid at taket lekker. Det innebærer at vi må skifte ut hele den utvendige delen av
taket. Det er mye kraftig regnvær her i perioder, og det er helt uholdbart med et tak som ikke er tett. Dette er
noe vi må prioritere.

Til tross for disse vanskelighetene som vi også legger fram for vår Far i himmelen, opplever vi hver dag Hans
omsorg og mirakler i  hverdagen. Mye av dette er takket være alle dere som trofast støtter oss i bønn og
økonomisk. Mange takk, og Gud velsigne dere tilbake.

Følg oss gjerne på facebook:  https://www.facebook.com/HogarNorma/

Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688   Vippsnummer er 817343
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